
नव्या देशात घर 
जोआन



शेवटी, कार्ल एररकआणि त्याच्या पररवाराने
स्वीडन त ेमिनेसोटातल्या आपल्या नव्या 
घरापयतंचा प्रवास पूिल केर्ा. पि कार्ल
एररकसाठी िात्र प्रवास संपल्या नंतर 
सुद्धा एका नवे साहस त्याची वाट पाहत 
होत.े त्यार्ा एका नव्या शाळेत मशकावे 
र्ागिार होत ेजजथे सगळे मशक्षि इंग्रजीत 
होत.े त्याच ेजवळच ेशेजारी, स्थाननक 
इंडडयन आहेत. आणि जेव्हा त्याच ेवडीर् 
जेव्हा कािासाठी दरू शहरात प्रवास करत 
असतीर् तवे्हा कार्ल एररकर्ा घरातल्या 
अडचिींशी सािना करावा र्ागेर्. ज्यात 
पररवारार्ा खाऊ घार्िे पि असेर्- कार्ल
एररकर्ा कधी नवीन देश आपल्या 
देशासारखा वाटेर् का? 

नव्या देशात घर

िराठी : अजववनी बवे 



१. मिनेसोटा
कार्ल एररकने आपरे् डोळे उघडरे् आणि 
त्याने त्या अनोळखी खोर्ीच्या चारी 
बाजूर्ा बनघतरे्..

ते आता एक स्वप्नं नव्हते.

स्वीडनहून सुरु झारे्र्ा र्ांबचा आणि 
कठीि प्रवास आता खरंच संपर्ा होता.

आता तो मिनेसोटा िध्ये होता.

त्याची सारा काकू त्याच्याकडे बघून हसत 
होती. 

“तुर्ा खपू भूक र्ागर्ी असेर्,” काकुने 
ववचाररे्.

काकुने त्यार्ा गरि िक्याच्या ब्रेडचा 
िोठा तुकडा त्यार्ा ददर्ा. िग त्यांनी 
त्यात एक कप दधू घातरे्.



कार्ल एररकने िोठ्या उत्सुकतेने 
खाल्र्ं वपल्र्ं.खपू काळानतंर त्यार्ा 
काहीतरी चांगर्ं खायर्ा मिळार्ं 
होतं.

एना जस्टना आपल्या चरु्त   
भावाजवळ आर्ी.

दोन वर्ालपूवी ती अिेररकेत ननघून 
आर्ी होती. तेव्हा नतने कार्लर्ा 
बनघतरे् नव्हते.

“तुम्ही स्वीडनर्ा झाडाच्या सार्ीपासून 
बनवरे्र्ी पोळी खात होते हे खरं आहे 
का?” एनाने ववचारर्ं.

“हो," कार्ल एररक म्हिार्ा. “आम्ही
स्वीडनर्ा भुकेने िरत होतो.
आिच्याकड ेजवळजवळ तेच मशल्र्क 
होतं.”



"ठीकआहे, आता तू गव्हाची आणि
िक्याची पोळी आणि िेपर्च ेमसरप 
खा.” एना जस्टना आंनदाने म्हिार्ी. 
“आणि जोपयतं तू स्वतःची खोर्ी तयार 
करत नाही तोपयतं तू आिच्याकड े
रहा.चर् िी तुर्ा आजूबाजूचा पररसर 
दाखवते.

कार्ल एररक आपल्या चरु्त बदहिीच्या 
िागे बाहेर गेर्ा.

“आपि शजेारी असू का?” त्याने एनार्ा 
ववचाररे्.

“कदाचचत असू,” एना हसत म्हिार्ी. 
“बाबांना तर्ावाच्या पर्ीकडच्या बाजूची 
चांगर्ी जिीन िादहत आहे. ते आता 
तुझ्या बाबांना नतकड ेघेवून जात आहेत.



2. घराभोवतीची िोकळी जागा 

कार्ल एररकच ेवडीर् गाडीतून खार्ी 
उतररे्. त्यांनी हवेत कागद फडकावर्ा.

“िी एक दावा दाखर् केर्ा आहे,” ते
ओरडरे्.

"मिनेसोटाची १६० एकर जिीनीवर 
फक्त एक खोर्ी बांधावी र्ागेर्.आणि 
काही जिीन साफ करावी र्ागेर्.” ते 
म्हिारे्, “िग ती पाच वर्ांनी आपर्ी 
होईर्.”



“बघ, र्ॉचगगं कँप िध्ये काि मिळत ेआहे,”एक्सर् 
काकांनी आपल्या पत्नीर्ा सांचगतरे्.

“त ेएक ददवसाचे एक डॉर्र िजुरी देत आहेत. िी 
त्यातनू घोड ेखरेदी करू शकतो, ज्यांची िर्ा 
गरज आहे. आणि एंडसल आपल्या खोर्ी 
बांधण्यासाठी णखडक्या,दरवाजे खरेदी करण्यासाठी 
परेुसा पसैा मिळव ूशकतो. पि आम्ही बऱ्याच 
काळासाठी घरात नस.ू”

“आम्ही इथर् ंकाि सांभाळून घेव,ू” सारा काकू 
म्हिार्ी. 

ज्या ददवशी ते र्ोक मशबबरासाठी ननघारे्, 

कार्ल एररकच्या वडडर्ांनी त्यार्ा एका बाजूर्ा 
नेरे्.

“बघ,जेव्हा आम्ही इथ ंनसू,” ते म्हिारे्.
“तेव्हा तुर्ाच घराची देखभार् करावी र्ागेर्.
आणि जनावरे पकडिाऱ्या जाळयांची काळजी 
घ्यावी र्ागेर् त्यािुळे खायर्ा काही मिळू 
शकेर्.



कार्ल एररकर्ा आपर्ी जबाबदारी ऐकून 
अमभिान वाटर्ा. पि वडीर् आणि काका 
ननघून गेल्यानंतर त्यार्ा खपू काि करावं 
र्ागर्ं.

त्यार्ा रोज गायीच ेदधू काढावे र्ागत 
अस.े

जनावरांना खायर्ा घार्ावे र्ागे.

त्यार्ा र्ाकड ंआणि पािी आिावं र्ागे.

कधी-कधी जोनास त्याच्या बरोबर जात अस.े
रोज रात्री कार्ल एररक, मशकार करण्यासाठी जाळं 
र्ावत अस.े पि रोज सकाळी ते ररकािेच अस.े

"चचतंा करू नको,” सारा काकू त्यार्ा
म्हिार्ी. “आपल्या जवळ खपू बटाटे आहेत.”



3. शाळा 
िुर्ांनी वेगाने सगळे बटाटे खोदनू 
काढण्याच ेकाि सुरु केरे्. कारि 
थोड्याच ददवसात त्यांची शाळा सुरु 
होिार होती..

“आपल्या इथ ंकाही शाळा नाही” सारा 
काकूने कार्ल एररकच्या आईर्ा
सांचगतर्ं.

“इथ ंशाळा,एका शतेातून दसुऱ्या
शतेाकड ेजाते. यावेळी शाळा 
ओल्सनच्या शतेावर असेर्.



ओल्सनच्या शतेावर जाण्यासाठी र्ांबवर चार्त जाव ं
र्ागिार होत.ं तर्ावाच्या चारी बाजू ओर्ांडून,जंगर् 
ओर्ांडल्यावर त ेहोत.े

“बघ," एना जस्टना एका सकाळी म्हिार्ी. नतने 
तर्ावाच्या ककनाऱ्यावरीर् एका “पार्”ं कड ेत्याचे 
र्क्ष वेधर्.े

“आपरे् जवळचे शजेारी नतथं राहतात.” कार्ल एररकने
धापा टाकत ववचाररे्.

पि इंडडयन र्ोक “पार्ा“ त राहतात.”
त्याने म्हटरे्.

“आणि इंडडयन, र्ोकांची कातडी सोर्ून 
काढतात.

“तू हे कुठं ऐकर्?ं नतने  ववचारर्ं.

"स्वीडन िध्ये र्ोक असेच म्हितात." 

कार्ल एररक म्हिार्ा.

"पि इथरे् र्ोक म्हितात की ओजजबवे
म्हिजे इंडडयन चांगरे् शजेारी आहेत,”
त्याच्या चरु्त बदहिीने म्हटरे्. 



मिस मर्डं दरवाज्यात वाट पहात होती.
कार्ल एररकने आपर्ी टोपी काढर्ी. त्याने 
आपल्या नव्या मशक्षक्षकेर्ा निस्कार 
केर्ा आणि स्वीडडश िध्ये नम्रतेने 
त्यांना अमभवादन केरे्.

िग त्याने आत कोिार्ा हसतांना
ऐकरे्. “ही एक अिेररकी शाळा आहे.”
मिस मर्डं म्हिाल्या. “इथ ंआम्ही
केवळ इंग्रजी बोर्तो.”



“इथ ंबस,” मिस मर्डं म्हिाल्या.

“तू राल्फ बरोबर पुस्तक वाच.

कार्ल एररक स्वीडडश िध्ये मर्हायर्ा-
वाचायर्ा मशकर्ा होता. तो राल्फच्या 
पुस्तकातून कोित्याही अक्षरापासून असा 
शब्द तयार करू शकर्ा नाही, जो त्यार्ा 
िादहत आहे. 

त्याने ववचचत्र शब्दांकड ेबनघतर्ं. “िूखल 
स्वीड,” राल्फ फुसफुसर्ा.

जेव्हा मिस मर्डं वळर्ी, तेव्हा त्याने 
कार्ल एररकचा एक बूट उचर्र्ा आणि तो 
उघड्या णखडकीतून बाहेर फेकून ददर्ा. 

कार्ल एररकचा चहेरा रागाने र्ार् झार्ा.
तो राल्फर्ा िारण्यासाठी धावर्ा.

मिस मर्डं टकन वळार्ी.

“नाही!“ ती ओरडर्ी. “खपू झार्ं!”



कार्ल एररकर्ा दपुारच्या सुट्टीत सुद्धा 
वगालत थांबावं र्ागर्ं.
मिस मर्डं ननष्पक्ष नाही. त्याने ववचार केर्ा.
पि तेव्हाच त्याने पादहर्ं.
राल्फ दसुऱ्या िुर्ांबरोबर खेळत नव्हता.
तो र्ाकड ंकापत होता.
मिस मर्डंने त्यार्ाही मशक्षा ददर्ी होती. एक 
िुर्गा णखडकी जवळ आर्ा. 
“राल्फच ेखरं नाव रॉल्फ आहे,” तो म्हिार्ा.
“तो ही आपल्यासारखा स्वीडनहून आर्ा 
आहे. तो ववसरर्ा की अिेररकेत नवीन 
र्ोकांना कसं वाटतं. पि िी ववसरर्ो नाही.
िाझं नाव हेनररकओल्सन-हेन्री आहे. 
घेिाझी िेपर्ची साखर खा.”
“धन्यवाद!" कार्ल एररक म्हिार्ा.



कार्ल एररक िादहत होतं की तो िूखल नव्हता.तो 
पि रॉल्फर्ा धडा मशकविार.

तो पदहल्यापासून गणिताच्या अकंात वेगवान 
होता. आता तो इंग्रजी मशकण्यासाठी खपू 
िेहनत करत होता.

मिस मर्डंने त्यार्ा एक पुस्तक उधार घेवू ददरे्.

त्याने घरच्या र्ांबवरच्या रस्त्यावर एना
जस्टनाच ेपुस्तक वाचरे्.

आपर्ं काि करतांना सुद्धा तो वाचत 
असे.



एक ददवस कार्ल एररकने आपल्या
आईर्ा वाचनू दाखवर्ं.ती केवळ काहीच 
शब्द सिजू शकर्ी. पि ती हसर्ी 
आणि ती म्हिार्ी की तो एना
जस्टनासारखा हुशार आहे.

“त ू मशकारीच्या जाळयाच्या बाबत इतका चतरु नाही,”
जोनास म्हिार्ा.
“त ूयांची इतकी चचतंा करू नको.” कार्ल एररक
म्हिार्ा.
पि जोनास मशकारीच्या जाळयाबाबत योग्य होता.
जेव्हा कार्ल एररकने जाळयाचे स्थान बदर्र्े आणि 
त्यात वेगवेगळा चारा अडकवर्ा.पि तरीही तो
कोितीच मशकार पकडू शकर्ा नाही.

त्याने घराची जबाबदारी कशी उचर्र्ी. 
त्याच ेवडीर् आणि काका काय म्हितीर्.



४. आगंतुक

दहा आठवड्यांच ेसत्र आता जवळजवळ 
संपत आरे् होते.
कार्ल एररकआता राल्फ इतक्या वेगाने 
इंग्रजी वाचत होता.

मिस मर्डं खपू खशु होती. त्यानंी कार्लर्ा
हेनररकच्या जवळ बसवरे्.

आता ददवस थडंीच ेआणि अधं्रारे झारे् 
होते.जमिनीवर खपू बफल  पडरे् होते.

घरातीर् पुरुर् जाऊन आता तीन 
िदहन्यांपेक्षा अचधक काळ झार्ा होता.

एका सकाळी कार्ल एररक सोडून 
सगळेजि शहरात गेरे्.

तो ववस्तव आणि जनावरांची काळजी 
घेण्यासाठी घरीच रादहर्ा होता.



तो शकेोटीत र्ाकड ंटाकत होता की 
अचानक खोर्ीत अधंार झार्ा. णखडकी 
कोिीतरी झाकर्ी. कार्ल एररकने जवळ 
जाऊन पादहरे् आणि तो धापा टाकू 
र्ागर्ा.त्याने तो चहेरा जो त्याच्याकड े
टक र्ावून पहात होता तो बनघतर्ा.
कार्ल एररक घाबरून एकाच जागी
थांबर्ा. एक इंडडयन!



दरवाजा हळूच उघडर्ा. इंडडयन स्वतःर्ा 
गरि ठेवण्यासाठी खोर्ीतल्या 
शकेोटीजवळ गेर्ा. िग तो िािूस
दरवाज्याकड ेगेर्ा. त्याने कार्ल एररकर्ा 
आपल्या िागे येण्याचा इशारा केर्ा.

तो इंडडयन त्याची कातडी सोर्िार 
होता का?कार्ल एररक िोठ्या
िुजवकर्ीने ववास घेवू शकर्ा. पि 
त्याने आपर्ी भीती र्पववण्याचा 
प्रयत्न केर्ा. तो बाहेर इंडडयनच्या 
िागे-िागे गेर्ा.



त्या िािसाने काही दगड उचर्रे्
आणि ते जमिनीत गाडरे्.तो काय
करत होता?कार्ल एररकने ववचार 
केर्ा.िग त्या िािसाने दगडांना खोडर्ं 
आणि ते खाण्याच ेनाटक केर्ं.अचानक
कार्ल एररकर्ा सिजर्ं! इंडडयनर्ा त्यांच े
बटाटे हवे होते!आता काय करायर्ा 
पादहजे.?

कार्ल एररक िादहत होतं की स्वीडन 
िध्ये चांगरे् शजेारी नेहिी एक 
दसुऱ्यार्ा िदत करत असत.आणि
एना जस्टनाने त्यार्ा सांचगतर्ं होतं 
की ओजजबवे पि चांगरे् शजेारी होते.



कार्ल एररकने त्या िािसार्ा बटाटे 
ठेवरे्ल्या जागी घेवून आर्ा. इंडडयनने 
आपल्या पोत्यात बटाटे भररे्. त्याने 
कार्ल एररकर्ा काही म्हटर्ं आणि
त्याच्या केसांवर थोपटर्ं आणि हसर्ा.
त्यानंतर तो जंगर्ात परत गेर्ा.

त्या रात्री कार्ल एररकने सारा काकुर्ा  
पूिल घटना सांचगतर्ी. “तू अगदी 
बरोबर केर्ं आहेस,” ती म्हिार्ी. “तू 
आपल्या शजेाऱ्यांना बटाटे देवून चांगर्ं 
केर्ं.”



५. भेट 

शवेटी शाळेच ेसत्र संपर्ं. िग णिसिस 
जवळ आर्ा.

बायका णिसिसची तशीच तयारी
करत होत्या जशी स्वीडन िध्ये करत 
असत. िेिबत्ती बनविे, भांडी घासिे,
फरशी साफ करिे आणि पदाथल तयार 
करिे.



कार्ल एररक आणि एना जस्टनार्ा
जंगर्ात एक चांगरे् णिसिसचे झाड 
मिळारे्.जोनास त्यार्ा कापण्यासाठी 
त्यांच्याबरोबर गेर्ा.िावस भावांनी 
ओरडण्याच्या आवाज ऐकर्ा आणि वर 
बनघतर्ं.

एक इंडडयन टोबोगनच्या िदतीने
पहाडावरून घसरत येत होता.दोन
िुर्ांनी त्यार्ा िागून पकडर्ं होतं. ते 
हसत होते आणि ओरडत होते.

“तो हररि, चाबूक आणि त्याचा
िुर्गा आहे,” एना जस्टनाने आपल्या 
चरु्त भावांना म्हटर्.ं "ओह! हा तोच 
इंडडयन आहे जो बटाटे घ्यायर्ा आर्ा 
होता!” कार्ल एररक म्हिार्ा, “िी उगीच 
त्यार्ा का घाबरर्ो होतो?”



त्या रात्री कार्ल एररकच्या आईने घरातीर् 
खजजन्याने भररे्र्ी “पेटी” उघडर्ी.
नतने काही हदयाच्या आकाराच्या कागदाच े
तुकड ेकाढरे्.
“तुम्हांर्ा हे आठवतं का?” आईने ववचारर्ं.
"ओह हा!ं" जोनास म्हटर्ा. “िी ते बनवर्ं 
होतं! िी ते आता झाडावर टांगू शकतो का?”
“नक्कीच तू करू शकतो,” सारा िावशी
म्हिार्ी.
“आणि िग एना जस्टना तुम्हांर्ा पॉपकॉनल
कसे करायच ेहे दाखवेन आणि त्यांना
धाग्यात ओवायच ंआहे. बबर्कुर् अिेररकी 
र्ोक जसे करतात तसे.

कार्ल एररकने बाहेर आवाज ऐकर्ा. ते त्याच े
वडीर् आणि काका एक्सर् असू शकतात 
का? जसा त्याने दरवाजा उघडर्ा आणि 
बाहेर बनघतर्ं तसं कार्ल एररकच ेह्दय 
जोरात धडकू र्ागरे्.



बफालवर चांदण्या चिकत होत्या. त्याने 
दरू कोिार्ातरी जंगर्ात गायब
झारे्र्ं पादहर्ं.

त्याची पाय कशार्ा तरी र्ागर्ा.तो
िासाचा िोठा तुकडा होता.

“हा कुठून आर्ा?” त्याने ववचारर्ं. सारा 
काकु हसून त्यार्ा जवळ घेत म्हिार्ी.

"ओह, कार्ल एररक, तू अदंाज र्ावू शकत 
नाही का? तू आपल्या चांगल्या शजेाऱ्यांना 
बटाटे ददरे् होते आणि आता त्यांनी 
आपल्यार्ा हे िांस ददर्ं.आपल्या
णिसिसची िेजवानी िस्त होईर्! 



६. ख्रिसिस 

खोर्ीत देवदारच्या फांद्या, ताज्या 
गव्हाचा पाव, तांदळुाच ेपुडडगं आणि 
त्यात घातरे्ल्या दार्चचनीचा सुगंध 
येत होता. “हा सुगंध स्वीडडश 
णिसिससारखा आहे.” आईने दीघल
ववास घेतर्ा. “एंडसल आणि एक्सर् 
यावेळी आपल्या बरोबर नाही याच ं
फार वाईट वाटतं.” नतने भाजरे्ल्या 
िासाच ेताट टेबर्ाच्या िध्ये
ठेवरे्.सारा काकुने प्राथलना
म्हिण्यासाठी कुटंुबाच ेनेततृ्व केरे्. 
“देवा आम्हांर्ा सुरक्षक्षत ठेवल्याबद्दर् 
तुझ ेखपू आभार. कृपया आम्हांर्ा 
सवांना र्वकरच एकत्र आि.... "

अचानक र्ीचा दरवाजा उघडर्ा.



थंड हवेचा झोत आर्ा आणि बाहेर दोन िािस ं
बफालने भररे्रे् उभे होत.े

"ज़रा बघा!“ त्यांच्यातर्ा एक िािूस ओरडर्ा..

“आम्ही िेर्ो आहोत आणि स्वगालत आर्ो आहोत!”

"एंडसल! एक्सर्!“ सारा काकू ओरडर्ी.

दोघांनी आपल्या कोटावरचा बफल  झटकर्ा.

िरु्ांनी ओरे् बटू काढण्यात िदत केर्ी.

सगळयांनी एकत्र मिठी िारर्ी.
त ेहसत होत ेआणि बोर्त होत.े



तेव्हा एक्सर्ने िासंाच ेिोठे ताट बनघतरे्.

“हे काय आहे?” त्याने हैराि होवून ववचारर्.ं

“भाजरे्र्ं हररि!” त्यांच्या पत्नीने सांचगतर्ं. 
“यासाठी तुम्ही कार्ल एररकच ेआभार िानू 
शकतात.”

“काय?"  एक्सर् काकांनी हसत म्हटरे्. 
“त्या िुर्ार्ा आपल्या खारुताईच्या 
जाळयात हररि सापडर्ं काय?”

कार्ल एररक र्ाजर्ा आणि खार्ी बघू 
र्ागर्ा. त्याने आपल्या ररकाम्या
जाळयाचा आणि इंडडयनर्ा बटाटे 
देण्याबाबत ववचार केर्ा.

त्याच ेवडीर् आणि एक्सर् काका
त्याच्यावर नाराज असरे् तरी त्याने काय 
फरक पडिार होता?



जेव्हा ते खात होते तेव्हा सारा काकूने 
त्या दोघांना सगळं काही सांचगतर्ं, जे 
त्यांच्या गैरहजरीत झार्ं होतं. "कार्ल
एररक" त्याच ेकाका म्हिारे्, “इकड े
बघ.”

कार्ल एररकने हळूच आपर्ी िान वर केर्ी.
एक्सर् काका हसत होते.

“तू खपू चांगरे् काि केरे्,” ते म्हिारे्, 
“तुझा आम्हांर्ा खपू गौरव वाटतो.”



“आता झोपायची वेळ,”सारा काकू म्हिार्ी.

“पि आई," एना जस्टना म्हिार्ी. “आम्हांर्ा 
आिच ेिोजे टांगायच ेआहेत!”

“पि िाझ ेिोजे ओरे् नाहीत,” जोनास
म्हिार्ा.

“तू बघच!” एना जस्टना हसर्ी.

सकाळ होताच जोनासने कार्ल एररकर्ा उठवर्.ं

“बघा! आपल्या िोज्यात सफरचदं आणि 
मिठाई आहे!” जोनास ओरडर्ा.



बाहेर अजूनही अधंार होता. दोन िािसं 
बैर्ांना उठवत होत.े त्यांनी बबना चाकांची 
गाडी (स्रे्ज) िध्ये घास भरर्ा होता.

“यात चढा!"  एक्सर् काका ओरडरे्,आणि
िग त्यांनी त्यांना एका अस्वर्ाच्या 
कातड्यात र्पेटरे्.

ते दाट बफालतून गेरे्, त्यांची 
बबनचाकाच्या गाडीची घंटीचा आवाज  
अधंाऱ्या जंगर्ात एकिेव होता.



जसे ते शहराच्या जवळ आरे्, कार्ल 
एररकने िशार्ींचा चिचििारा प्रकाश 
बनघतर्ा जो चचलच्या बाहेर बफालतल्या 
गढीतून येत होता. त्याने आतून
येिाऱ्या जुन्या स्वीडडश णिसिस 
भजनांचा आवाज ऐकर्ा. कार्लने आपर्ा 
नवीन दोस्त हेनररकर्ा बनघतर्ं.

आपल्या पररवारा सोबत कार्ल एररकर्ा 
ऊब आणि आनंद वाटत होता. त्यार्ा
आपल्या नव्या देशात, घरच्या सारखेच 
वाटत होत.े



रे्खकाची नोट 

१८६८ आणि ६९च्या “भूक वर्ल” च्या दरम्यान ५०,००० पेक्षा अचधक स्वीडन 
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होिस्टेड अचधननयिानुसार तयार केरे्ल्या िुक्त भूिीवर शतेी करण्यासाठी 
पजवचिेर्ा गेरे्. खपू सारे र्ोक मिनेसोटा िध्ये वसरे्. जजथे त्यांना स्वीडनच्या 
जंगर्ाची आणि तर्ावाची आठवि आर्ी. त्यांना िदत करिारे नेहिी त्यांच े
दोस्त ककंवा कुटंुब असे. १८७० पयतं २०००० स्थर्ांतरीत  स्वीडडश भावर्कांनी  
मिनेसोटािध्ये आपल्या स्वतःच्या सिुहाच ेचचल ननिालि केरे्. खरंतर अिेररकी 
शाळेत, स्थर्ांतरीत िुर्ांना वगालत आणि खेळाच्या िैदानात दोघांना इंग्रजी 
बोर्िे अननवायल होते.काळा बरोबर इतर स्थर्ांतरीत सिुहांसारखी स्वीडनहून 
आरे्ल्या र्ोकांनी आपल्या नव्या भूिीची भार्ा आणि रीतीररवाज आपरे्से केरे्,
पि ते आपल्या िातभृूिीची भार्ा आणि रीतीररवाज पूिलपिे कधीच ववसररे् 
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